Strooizand 19, 25 augustus 2010
Beste ouders,
Een nieuw schooljaar!
Nog even en dan begint het nieuwe schooljaar voor de kinderen van de Nederlandse
School. Aanstaande maandag, 30 augustus, gaan we weer van start.
Er zijn een heleboel kinderen die weer terugkeren naar de Nederlandse school,
maar er zijn dit schooljaar ook een aantal nieuwe gezichten, te weten: Justin de
Buck, Hanne de Bruyne, Bart en Kathelijne Pleysier, Juliette Verkuijl en Frederike
Waslander. Later in het schooljaar komen ook Rozemarijn de Bruyne en Cato van
Bommel. Welkom op de Zandloper!!
Het is niet nodig dat uw kinderen pennen, potloden, schriften, etc meenemen, deze
krijgen ze op school. Wilt u er echter wel voor zorgen dat uw kind(eren) wat te eten
en drinken hebben voor de pauze op de Nederlandse school.
Hopelijk kunnen we er samen met de kinderen, ouders en bestuur weer een
fantastische schooljaar van maken!!
Groepsindeling schooljaar 2010-2011
Dit schooljaar staan er 31 leerlingen ingeschreven, waarvan er 2 in de loop van het
schooljaar zullen instromen op het moment dat ze 4 jaar worden.
De onderbouwgroep zal bestaan uit groep 1,2 en 3 en de bovenbouwgroep uit groep
4,5,6,7 en 8.
De onderbouwgroep heeft les op maandag- en woensdagmiddag en de
bovenbouwgroep heeft les op dinsdag- en donderdagmiddag. Ook dit jaar wordt er
na de paasvakantie 1x per week les gegeven vanwege de hete periode en de zware
belasting voor de kinderen.
Aangezien het dagprogramma van de AISB eindigt om 14:25 uur, zijn ook onze
lestijden enigszins gewijzigd; we beginnen om 14:45 uur en eindigen om 16:45 uur,.
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Binnenkort zult u de schoolgids 2010-2011 van de Zandloper ontvangen waarin ook
de jaarkalender is opgenomen.
De groepsindeling 2010-2011 ziet er als volgt uit:
Onderbouwgroep: maandag en woensdag
Groep
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
Frederike Waslander
Juliette Verkuijl
Justin de Buck
Elliot Oomen
Samba Traore
Bart Pleysier

Groep 2
7. Dioncounda Fofana
8. Teun van Bommel
9. Sjors de Wild
10. Kathelijne Pleysier

7. Rozemarijn de Bruyne (27-01-2007)
8. Cato van Bommel (11-02-2007)

Groep 3
11. N’Yele Traore
12. Madeleine Waslander
13. Floyd Oomen
14. Xavier Cantella
15. Kobus de Wild
16. Hanne de Bruyne

Bovenbouwgroep: dinsdag en donderdag
Groep
1.
2.
3.

4
Emma Verkuijl
Laura Dankelman
Lisa Kounikorgo

Groep 5
4. Lester Oomen

Groep
5.
6.
7.
8.

6
Angeli Hernandez-de Buck
Coen Ploeger
Federica Dankelman
Thomas Kounikorgo

Groep 7
9. Ellen Ploeger
10. Aicha Kounikorgo
11. Charlotte Waslander

Groep 8
12. Jimmy Sana
13. Mathilda Munstege
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Klassenassistentie
Ook dit schooljaar zijn er twee klassenassistenten, Petra Waslander voor de
onderbouwgroep en Patricia Engels voor de bovenbouwgroep . Zij zullen kleine
groepjes begeleiden met verschillende activiteiten. Binnenkort zal Patricia voor een
paar weken naar Nederland gaan en dan zal Sander Dankelman haar weer vervangen.
Het is fijn dat ze ook weer dit schooljaar de ondersteuning bieden in de klas.
Nieuwe methode
Dit schooljaar beginnen ook groep 7 en 8 met de nieuwe versie van Taaljournaal. Een
methode waarin aandacht wordt besteed aan taal, spelling en woordenschat. Vanaf
nu maken groep 4 t/m 8 hiervan gebruik.
Groep 3 start met de nieuwe versie van De Leessleutel, een geïntegreerde methode
voor aanvankelijk lezen en woordenschat.
Groep 1/2 gaat o.a. gebruik maken van de De Leessleutel groep 1/ 2 waarin met
thema’s wordt gewerkt aan voorbereidende taal- en schrijfactiviteiten alsmede
woordenschat.
Nieuwe CITO-toetsen
Ook zijn er een aantal nieuwe CITO-toetsen besteld, te weten: Taal voor Kleuters,
Spelling groep 3 t/m 7, Woordenschat groep 3 t/m 5, Technisch Lezen groep 3 t/m
5, Begrijpend Lezen groep 3 t/m 7. Het zijn onafhankelijke toetsen waarmee de
ontwikkeling op het gebied van taal en lezen van de leerlingen gevolgd wordt. Van
een aantal toetsen is de nieuwe versie nog niet beschikbaar, zodra deze op de markt
zijn, zullen ze besteld worden. Tot dan zullen we gebruik blijven maken van de
oudere toetsversies.
Inschrijfformulier
Van een aantal nieuwe leerlingen heb ik nog geen inschrijfformulier ontvangen. Deze
kunt u terugvinden op de website www.dezandloper.org of direct bij mij opvragen.
Graag zo spoedig mogelijk retour.
Heeft u in de loop van het schooljaar nog vragen en/of opmerkingen, laat het me dan
weten.Vriendelijke groeten,
Marij van Bommel
Directrice/leerkracht De Zandloper
dezandloper@yahoo.fr
tel: 76661353
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